
แบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ของ(ชื่อ-สกุล).................................................................................... 

สังกัดภาค/สาขาวิชา........................................................... 

คณะ.............................................มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

1.  ตําแหนง �  ผูชวยศาสตราจารย   �  รองศาสตราจารย 

�  ศาสตราจารย (ปกติ/วิธีที่ 1)  �  ศาสตราจารย (ปกติ/วิธีที่ 2) 

�  ศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนข้ันสูง 

2. แบบ ก.พ.อ. �  ก.พ.อ. 03  �  ก.พ.อ. 04  �  ก.พ.อ. 05 

3. โดยวิธี  �  ปกติ   �  พิเศษ   

4. ขอกําหนดตําแหนงในสาขาวิชา............................................................................................................................ 

         เคยขอ ผศ. : สาขาวิชา.................................................... รศ. : สาขาวิชา...........................................................  

                    ศ. : สาขาวิชา.................................................... 

    �  สาขาวิชาเดียวกัน  �  ตางสาขาวิชา 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   รวม............ป/.....................เดือน/.................วัน 

�  อ. ...........ป/ ..........เดือน/ ...........วัน   �  ผศ. ..........ป/ ..........เดือน/ ...........วัน   

�  รศ. ..........ป/ ..........เดือน/ ..........วัน   �  ศ. ............ป/ ..........เดือน/ ...........วัน 

6. ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง     �  เคยเสนอเมื่อ พ.ศ................    �  ไมเคย 

ทางวิชาการในระดับน้ีมากอนหรือไม 

7. ผลการสอน 

7.1  ระดับผลการสอน �  ผศ......................................................  �  รศ....................................................   

�  ศ........................................................  �  ศ. ไดรับเงินเดือนข้ันสูง 

     �  ตามเกณฑ             �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

        7.2  เอกสารทีผ่ลิตข้ึน �  ผศ. / เอกสารประกอบการสอน วิชา........................................................ 

        สําหรับการสอน �  รศ. / เอกสารคําสอน   วิชา........................................................ 

        ไมนอยกวา  1  รายวิชา  �  ศ. / --ไมใช--   วิชา........................................................ 

          �  ศ. ไดรับเงินเดือนข้ันสงู / --ไมใช-- วิชา........................................................ 

          �  ตามเกณฑ   �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

8. ผลงานทางวิชาการ  (โปรดจําแนกผลงานใหตรงกับคําจํากัดความตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารแนบทาย ก.พ.อ.) 

8.1  งานวิจัย     .............เลม/เรื่อง 

8.2  ตํารา/หนังสือ    .............เลม/เรื่อง 

8.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  .............เลม/เรื่อง 

      :  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  ผลงานดานศิลปะ  สารานุกรม  งานแปล 

8.4  บทความทางวิชาการ    .............เลม/เรื่อง 

8.5  ผลงานวิชาการรบัใชสังคม   .............เลม/เรื่อง 

  �  ครบตามเกณฑ  �  ไมครบตามเกณฑ 
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9. งานวิจัย 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการเริ่มตนเมื่อ..................................  �  ตามเกณฑ �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

 9.1  .......................................................................................................................................................... 

 9.2 ........................................................................................................................................................... 

 9.3 ........................................................................................................................................................... 

10.  ตํารา  ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่เผยแพร  ภาค.................../...................... 

      เริ่มตน................................................................  สิ้นสุด.................................................................... 

11. หนังสือ  ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสีเ่ดือน 

การเผยแพรหนังสือเริม่ตนเมื่อ.......................................   �  ตามเกณฑ �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

        11.1  .......................................................................................................................................................... 

        11.2 ........................................................................................................................................................... 

        11.3 ........................................................................................................................................................... 

12.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นเริม่ตนเมื่อ........................ �  ตามเกณฑ �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

        12.1  .......................................................................................................................................................... 

        12.2 ........................................................................................................................................................... 

        12.3 ........................................................................................................................................................... 

13.  บทความทางวิชาการ 

การเผยแพรบทความทางวิชาการเริ่มตนเมื่อ................................  �  ตามเกณฑ �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

        13.1  .......................................................................................................................................................... 

        13.2 ........................................................................................................................................................... 

        13.3 ........................................................................................................................................................... 

14.  ผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

การเผยแพรผลงานวิชาการรับใชสงัคมเริ่มตนเมื่อ................................  �  ตามเกณฑ �  ไมเปนไปตามเกณฑ 

        14.1  .......................................................................................................................................................... 

        14.2 ........................................................................................................................................................... 

        14.3 ........................................................................................................................................................... 

15.  แบบแสดงหลักฐานการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

  �  มีครบถวน  �  ยังขาด.........เลม/เรื่อง(ขอเพิม่เติม) �  ไมใช 

 16.  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  �  มีครบถวน �  ไมมี (ขอเพิ่มเติม) 
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17.  จํานวนเอกสารทุกชนิดที่จัดสง  �  วิธีปกติ จํานวน 5 ชุด (สําหรบัผูทรงุณวุฒิ 3 ชุด และกองการเจาหนาที่ 2 ชุด) 

                �  วิธีพิเศษ จํานวน 7 ชุด (สําหรับผูทรงุณวุฒิ 5 ชุด และกองการเจาหนาที่ 2 ชุด) 

    

 

1.  ลงช่ือ.................................................เจาหนาที่คณะ........................../ผูตรวจสอบ 

       (........................................................) 

          วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............. 

2. ลงช่ือ.................................................เจาหนาที่กองการเจาหนาที่/ผูตรวจสอบ 

      (........................................................) 

          วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............. 

______________________________________________ 

รายละเอียดแนบทาย 

(1)  การจัดทําเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนตองจัดทําใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไวใน   

      เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

(2)  กรณีเปนตํารา  ใหระบุดวยวาใชประกอบการสอนวิชาอะไรและภาคการศึกษาใด 

(3)  กรณีเปนบทความวิจัย  ใหสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแนบมาดวย 

(4)  ผลงานช้ินใดที่ตองขออนุมัติจากหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ  ใหผูเสนอขอฯแนบเอกสารน้ันๆ มาพรอมกับผลงานดวย 

(5)  ผลงานทางวิชาการที่อยูระหวางรอตีพิมพใหผูเสนอขอฯ  จัดทําหนังสือรับรองวาผลงานฉบับที่เสนอมีเน้ือหา                  

     เหมือนกับฉบับที่รอตีพิมพ 

(6)  ผูที่ย่ืนขอแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ใกลเกษียณอายุราชการ  หากมีผลงานที่อยูระหวาง           

      การรอตีพิมพ  ใหติดตามและจัดสงฉบับเผยแพรสงกองการเจาหนาที่  ภายในวันที่  30 กันยายน ของปน้ันๆ 

(7)   ผลงานทางวิชาการมีช่ือเรื่องที่คลายกันใหผูเสนอขอฯ จัดทําหนังสือรับรองวาผลงานที่ใชประกอบการขอกําหนดตําแหนง 

      ทางวิชาการ  ไมมีเน้ือหาที่ซ้ําซอนกันรวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร  ในวารสารวิชาการมากกวา 

      หน่ึงฉบับในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดคิดวาเปนผลงานใหม 

(8)   ผูที่จะลาศึกษาตอหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศและประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหเสนอกอนที่    

      ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมและตองเปนการขอตําแหนงโดยวิธีปกติเทาน้ัน 

(9)   เอกสารฉบับน้ี  เปนเพียงแบบฟอรมการตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในเบื้องตน

เทาน้ัน  รายละเอียดตางๆใหพิจารณาจากขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนง   

ทางวิชาการ พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน  เพื่อเสนอ

ขอตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2558 

                                              _________________________________ 

             

   กองการเจาหนาที่ 

          มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

            21  เมษายน 2558 


